
 

 

 
 
 

 
 

 היציאה ממפרץ החניה בדרך נמיר בתל אביב 

 לאדם, ייגבו באוטובוס.₪  15     תשר לנותני השרות 

 ביום ההזמנה. -תשלומים בצ'קים או בכרטיס אשראי, תשלום ראשון 4עד      :     תנאי תשלום 

 יחויב בתשלום מלא.  - ימים טרם היציאה 7 -מ ,היאמכל סיבה ש ,ביטול     :                 ביטול 

 .במקרה של ביטול בכפוף להוראות משרד הבריאות התשלום יוחזר במלואו 

 /  הילה זיוה 03-6919969 זיו תיירות  לפרטים נוספים ולהזמנות: 

  hila@zivtours.co.ilאו במייל   

                                                                            

 ראה מעבר לדף   
 

מחיר לאדם  שם המלון
 בחדר זוגי

 לאדם מחיר 
 יחיד בחדר

 :המחיר כולל 

 דן פנורמה חיפה
21.09.2020-18 

 ימים 4לילות,  3
2,120  ₪ 3,600  ₪ 

 כולל ארוחת חג אירוח על בסיס חצי פנסיון 

  פעם אחת קפה ועוגה במהלך האירוח 
 אוטובוס להסעות הלוך ושוב 

 

מבואות  -נווה אילן
 ירושלים
20.09.2020-18 

 ימים 3לילות ,  2

1,500 ₪ 
 

2,570 ₪ 
 

 כולל ארוחת חג אירוח על בסיס חצי פנסיון 

 אוטובוס להסעות הלוך ושוב 

 שימוש בקאנטרי המלון 
 

 קיסר טבריה
20.09.2020-17 

 ימים 4לילות,  3
2,230  ₪ 3,780  ₪ 

 אירוח על בסיס חצי פנסיון 

  פעם אחת קפה ועוגה 

 ת קיסר כניסה חינם לספא חמ 

 20%  הנחה על טיפולים 

 הלוך ושוב  אוטובוס להסעה 
 

  אחוזת אסיינדה ביער
20.09.2020-18 

 ימים 3לילות, 2
1,780  ₪ 2,980  ₪ 

 אירוח על בסיס חצי פנסיון כולל ארוחת חג 

  אוטובוס להסעה הלוך ושוב 

 שימוש בספא בתוספת תשלום 
 

 
 לוט ים המלח

21.09.2020-18 
  ימים 4לילות,  3

 

 

2,420  ₪ ------ 

 אירוח על בסיס חצי פנסיון כולל ארוחת חג 

  כניסה חינם לספא המלון 
 חמאם ובריכת גופרית בתשלום(טיפולים ,)

  למלון חוף פרטי לרשות האורחים 

  .בהגעה עצמית 

  ללילה₪  85תוספת לחדר לכיוון הים 

 הגושרים
21.09.2020-18 

  ימים 4לילות,  3

2,250  ₪ 3,730  ₪ 
 וח על בסיס חצי פנסיון כולל ארוחת חגאיר 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 שם המלון
מחיר 
לאדם 

 בחדר זוגי

 מחיר לאדם 
 המחיר כולל: יחיד בחדר

 דן פנורמה חיפה
4.10.2020-2 

 ימים 3לילות,  2
1,350  ₪ 2,250  ₪ 

  אירוח על בסיס חצי פנסיון 

  אוטובוס להסעות הלוך ושוב 

 פעם אחת קפה ועוגה במהלך האירוח 

  אחוזת אסיינדה ביער
4.10.2020-2 

 ימים 3לילות, 2
1,530    ₪ 2,540  ₪ 

  אירוח על בסיס חצי פנסיון 

 אוטובוס להסעות הלוך ושוב 

 שימוש בספא בתוספת תשלום  
 

 הגושרים
4.10.2020-2 

 ימים 3לילות,  2
1,520  ₪ 2,380  ₪ 

  אירוח על בסיס חצי פנסיון 

  אוטובוס להסעות הלוך ושוב 
 

מבואות  -ה אילןנוו
 ירושלים
4.10.2020-2 

 ימים 3לילות ,  2

1,440  ₪ 2,450  ₪ 
  אירוח על בסיס חצי פנסיון 

   אוטובוס להסעות הלוך ושוב 

 שימוש בקאנטרי המלון 

 לוט ים המלח
11.10.2020-8 

 ימים 4לילות,  3

 

2,050 ₪ 

 

-------- 

 אירוח על בסיס חצי פנסיון כולל ארוחת חג 

 פא המלון כניסה חינם לס 
 )טיפולים ,חמאם ובריכת גופרית בתשלום(

  למלון חוף פרטי לרשות האורחים 

  .בהגעה עצמית 

  ללילה₪  85תוספת לחדר לכיוון הים 

 חוף התמרים עכו
6.10.2020-4 

 ימים 3לילות,  2

 

1,100 ₪ 

 

 

1,800 ₪ 

 

  אירוח על בסיס חצי פנסיון 

  אוטובוס להסעות הלוך ושוב 

 קיסר טבריה
10.20206.-4 

 ימים 3לילות,  2

 

1,080 ₪ 

 

1,770 ₪ 

 אירוח על בסיס חצי פנסיון 

  כניסה חינם לספא חמת קיסר 

 20%  הנחה על טיפולים 

  שייט קייאקים/כניסה לחמת  –תוכניות בידור לחג
 רישום בקבלה הגעה עצמית –גדר 

 אוטובוס להסעה הלוך ושוב 

 היציאה ממפרץ החניה בדרך נמיר בתל אביב 

 לאדם, ייגבו באוטובוס.₪  15 ותני השרותתשר לנ 

 ביום ההזמנה. -תשלומים בצ'קים או בכרטיס אשראי, תשלום ראשון 4עד      :     תנאי תשלום 

 בתשלום מלא. ימים טרם היציאה, יחויב 7 -ביטול מכל סיבה שהיא מ     :                 ביטול 

 ום יוחזר במלואו.במקרה של ביטול בכפוף להוראות משרד הבריאות התשל 

 ה/  היל זיוה 03-6919969 לפרטים נוספים ולהזמנות:  זיו תיירות 
  hila@zivtours.co.ilאו במייל    

 


